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 مهارت ها و توانایي ها 

 : های افزار نرم به تسلط  -1

MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, End Note, Chem Draw, Mnova. 

 : اجرایی و تحقیقاتی  های پروژه اجرای و طراحی جهت  هایی افزار  نرم - 2

Matlab, Qualitek-4, SPSS, Artificial neural network. 

 .PGSTAT 20  مدل اتولب  گالوانواستات/پتانسیواستات   دستگاه با کار -3

 .UV-VISIBLE پرتویي دو اسپكتروفتومتری  دستگاه با کار - 4

 .HPLC  دستگاه با کار -5

 سوابق کاری 

  نخبگان،   و  جوان   پژوهشگران   باشگاه  غشایي،  آیندرف  ز ا  ادهتفاس  با  اتومبیل  تشویس ش  یها دواح  پساب  تصفیه  پروژه  مجری  

 .ایران  امیدیه، اسالمي، آزاد امیدیه،دانشگاه واحد 

  نانوکامپوزیتهای  سنتز  پروژه  همكار   Zns-Mnو   Zns-Cu نفتي،   ترکیبات  از  نفتالین   آلي  آالینده   حذف  قابلیت   سيبرر  و  

 .ایران  یاسوج،  یاسوج، هگاش دان جمهوری،  ریاست  فناوران   و ن پژوهشگرا از حمایت   صندوق

  تیم عضو R&D  94از مهر ماه سال    ی سپهر جنوب زیر نظر پارک علم و فناوری خوزستان عتوه صنگر   بنیان  دانش شرکت  

 .95تا 
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 کارگاه های آموزشي 

     کار یک(  ICDLرایانه  درجه  ای )  حرفه  و  فنی  آموزش  مهارت  نامه  تک،  ،گواهی  ارجات  آموزشگاه    17ن،  بهبها،  

 .1387فروردین

     رایانه کارICDL  ) شهریور    31ان،  بهارجات تک، به  هآموزشگا   ای،  هرفح فنی و  ش مهارت آموز  ،گواهی نامه ) درجه دو

1387. 

  یه، د امیدجوان و نخبگان، واحباشگاه پژوهشگران    ،  اصول و برنامه های کاربردی :فرآیندهای جداسازی غشایی  کارگاه

 . 1391  آبان  16 می،الاسدانشگاه آزاد 

  رم افزار نMATLAB ،1391آذر  7 -10، المیآزاد اس ها شگانان، واحد امیدیه، دباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگ . 

   نرم افزارQualitek-4 ،1392آذر  10، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسالمی . 

  ارش و  زشی روش نگکارگاه آموSubmit    مقاالتISI،   واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسالمیانجمن علمی مهندسی نفت ،  ،

 . 1392آذر 10

  زیستی  کارگاه های  پژباشگ   ،سوخت  نخبشگوه اه  و  جوان  واران  اسالمیگان،  آزاد  دانشگاه  امیدیه،  آبان    7  -8،  حد 

1392. 

  دانشگاه آزاد اسالمیامیدیه  ن، واحداان جوان و نخبگ باشگاه پژوهشگر  اتومبیل،  ن موتوروغ نی در رافزود  ادوم  کارگاه ، ،

 . 1392آبان  27

  نرم افزارSPSS ، 1392،اسالمید زاآنشگاه ه،  دا، واحد امیدی انجمن علمی مهندسی نفت. 

  1392،میاسال  آزاد هادیه،  دانشگ یما حد ، وا ی نفت می مهندسانجمن علشبکه هوش مصنوعی،  زارنرم اف. 

 نرم افزارEnd Note  ، 1392،، واحد امیدیه،  دانشگاه آزاد اسالمی نفت می مهندسی ن علانجم. 

  ،1395آبان  16می، ده شیشکداننا، علی سیدانشگاه بو کارگاه ایمنی در آزمایشگاه شیمی. 

    راش ن  از منابع الکترونیککارگاه آموزش تخصصی استفاده  Elsevier  ل  شامMendeley،   ScienceDirect    ،Scopus  ،

 . 1395 آبان  17یمی، نا، دانشکده ش علی سیگاه بو انشد

  11ه بوعلی سینا ،  می دانشگا شی انشکده  ان و دری ایردوره آموزشی سمینار آشنایی با صنعت آبکاری، انجمن صنایع آبکا 

 .1395ند اسف

 کارگاه آموزشی  HPLC 96دی 21 حد همدان ،ا اهی و، جهاد دانشگ . 

    نویکاربردهسمینار دوترای  درن  ص  ینهزم  یم  و  تحقیقاتی  مختلف  شیمی،  نع های  دانشکده  سینا،  بوعلی  دانشگاه    26تی، 

 .1397اردیبهشت 
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 ها همایش مقاالت

علم، آیدا دانشی  شیار،تا داناهیآن  -1 توساص"  ار،امیر  فعال  استآمین جاتیلن دی    طالح کربن  انتخابی  هت  فاز جامد  خراج 

 . 92اسفند   8اولین همایش ملي توسعه دانش بنیان صنایع نفت،گاز و پتروشیمي،"(III)و آهن ( III)کروم

ده توسط  اصالح شکربن فعال  استفاده از    سبز باالشیت  حذف رنگ ما"  آیدا دانشیار،مهراورنگ قائدی،  دانشیار،  آناهیتا    -2

 .94خرداد  7و 6ش ملي نانو تكنولوژی در شیمي و مهندسي شیمي، همای  اولین "ولفید رویسنانوذرات 

ی کربن فعال تهیه شده  ه روتنیوم تثبیت شده بر رواستفاده از نانو ذر   "  مهراورنگ قائدی، آیدا دانشیار،آناهیتا دانشیار،    -3

نولوژی در شیمي و مهندسي انو تكملي ن  لین  همایشوا  "ز محلولهای آبیورانژ اجهت حذف رنگ متیل ات بید  ز چوب درخا

 . 94خرداد  7و 6شیمي، 

ر روی کربن فعال جهت حذف  کارایی نانو ذره روتنیوم تثبیت شده ب   "  مهراورنگ قائدی، آیدا دانشیار،آناهیتا دانشیار،    -4

مر از  اورانژ  متیل  و سیمطالع  :حلولهای آبینگ  ایزوترم  نا  "نتیک ه  ملي  تكنولوژاولین  همایش  شنو  و  ی در  مهندسي  یمي 

 . 94خرداد  7و 6شیمي، 

سیون  میکروفیلترا  ءتاثیر شرایط عملیاتی بر روی شار  نفوذی از غشا"  مهراورنگ قائدی، آیدا دانشیار،آناهیتا دانشیار،    -5

یكرد  با رو  و پتروشیمي  نفت، گاز، پاالیش  المللي  نفرانس بینومین کس  "پساب کارواش   برای تصفیه  فلورایددی  وینیلیدینپلی

 .   95اردیبهشت  18و  17وسعه  ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت،  ت

دانشیار،    -6 دانشیار،مهراورآناهیتا  آیدا  قائدی،  شناسنتز    "  نگ  تی  سایو  مس  شنانوذرات  و  رروی  بده  ثبیت  فعال  کربن 

از  کارای گرین  متیل  رنگ  حذف  جهت  آنها  از  استفاده  آبیی  م  "محلولهای  همایش  ناناولین   تكنولي  و  و  شیمي  در  لوژی 

 .94خرداد   7و 6مهندسي شیمي، 

قائدی،آناهیتا دانشیار،    آیدا دانشیار،  -7 با  S2H  حذف بررسی  "  مهراورنگ  گاز طبیعی  فعال اصالح  استفاده    از  از کربن 

ن توسط  روی  شده  و  مس  ذرات  نیکل انو  پا  و  بیدبلند  در  گاز  الملليوس  "1الیشگاه  بین  کنفرانس  و    پاالیش گاز،    نفت،  مین 

 . 95اردیبهشت  18و  17پتروشیمي با رویكرد توسعه  ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت،  

ی  س و رومنانو ذرات  ی  بر روی  از گاز طبیع  S2Hه سازی جذب  بهین"ئدی،مهراورنگ قاآناهیتا دانشیار،    آیدا دانشیار،  -8

سومین کنفرانس بین المللي نفت، گاز، پاالیش و     "یکیودینامم و ترم : مطالعه ایزوتر ن فعالبرتثبیت شده برروی ک و نیکل  

     .  95اردیبهشت  18و  17پتروشیمي با رویكرد توسعه  ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت،  

9. Anahita Daneshyar, Eslam Salahifar, Davood Nematollahi, “Electrochemical Oxidation of 

Acetaminophen in the Presence of Sodium Sulfite” 12th Biennial electrochemistry seminar, 

Isfahan University, Isfahan, May 3, 2017. 
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 افتخارات و جوایز 

 1392،  شگاه پژوهشگران جوانجایزه پژوهشگر برتر، با . 

  90تا   88 تحصیلی سال شد درسی ارهای مقطع کارشنا یدورو در بین اول معدل بهرتکسب . 


